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Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Amsterdam , L2 april2OIS

Ref.: PS.jvds.L8.006

Geachte mevrouw Van Engelshoven,

Met grote belangstelling heeft onze organisatie Filmdistributeurs Nederland FDN kennis genomen
van het sectoradvies Audiovisueel van de Raad voor Cultuur, "Zicht op zoveel meer". FDN heeft een
aantal punten van zorg hierover. Op twee daarvan gaan wij in deze brief in.
Dat het medialandschap verandert en dat zulks de sector onder druk heeft gezet en voor nieuwe

uitdagÍngen stelt, staat buiten kijf. FDN begrijpt het streven om de circulariteit te bevorderen om
ervoor te zorgen dat grote internationale platforms bijdragen aan het lokale eco-systeem. ln de
berichtgevÍng rond het aanbieden van het rapport wordt ook met name over deze buitenlandse

partijen gesproken. Echter het rapport van de Raad zelf bevat een generieke regeling van heffingen
en schiet daarmee dat doel voorbij. Sterker nog, uitvoering daarvan zou grote negatieve gevolgen
hebben voor de Nederlandse spelers in de AV-sector, zoals de distributeurs van film en homeentertainment die wij vertegenwoordigen. Daarnaast zou een dergelijke regeling voor de consument
prijsstijgingen kunnen betekenen; voor makers zal het een drukkend effect hebben op de
vergoedingen.
Grote internationale platforms dragen niet bij aan de Nederlandse AV-sector. Filmdistributeurs en
bioscopen doen dat wel in het zogenaamde BTW- Convenant. Daarnaast investeren individuele

distributeurs substantieel - minimaal voor 1O% - in filmproductie. Deze investeringen zijn onder
andere door piraterij steeds moeilijker terug te verdienen.
De home-entertainment markt heeft harde klappen gehad. TransactionalVOD zou de opvolger

moeten zijn van de dvd verkopen, maar is dat nog niet geworden. Als gezegd is een belangrijke
oorzaak daarvan het illegaal gebruik. Tot ons genoegen wordt in het advies van de Raad ook op dit
probleem ingegaan. Uiteraard steunen wij alle activiteiten die leiden tot het terugdringen van illegaal
gebruik. Om voorlichting over aanbod te optimalíseren heeft de sector onder aanvoering van
Film.nlopgezet.
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Om illegaliteit te weren, is samenwerking met internet serviceproviders onontbeerlijk. Helaas

ontbreekt de medewerking van die kant volledig. De Stichting BREIN voert op basis van Europese
rechtspraak rechtszaken om ervoor te zorgen dat ISP's evident illegale sites afsluiten. Zoals u bekend
is, hebben rechthebbenden en ISP's onder aanvoering van de Ministeries van V&J, OCW en EZ&K
besprekingen gevoerd om te komen tot een convenant zoals dat ook in bijvoorbeeld Denemarken
bestaat. Daarbij werken partijen samen zodat na één uitspraak van een rechter om een illegale
website te blokkeren, alle ISP's de betreffende site weren. Juridische bezwaren die de ISP's zagen uit
hoofde van netneutraliteit, zijn door de overheid weggenomen in samenspraak met de ACM.
Vooralsnog willen ISP's echter geen afspraken maken om binnen een convenant ervoor te zorgen dat
illegaliteit wordt geweerd in plaats van dat er voortdurend rechtszaken worden gevoerd. Wij doen
graag een beroep op de Nederlandse regering om er voor te zorgen dat rechthebbenden met de ISP's
tot het gewenste convenant komen.
Hartelijk dank voor uw aandacht in deze. Wij zouden graag met uw Ministerie over het sectoradvies
Audiovisueel op korte termijn nader van gedachte wisselen.
Met vriendelijke

Anne de
Algem

PaulSolleveld
di
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